
 
   

 

 

Programa Tàndem Família-Escola  

Quina Educació Digital estem donant als nostres fills i filles? 

Dins el Programa Tàndem Família-Escola que organitza l’Ajuntament de Sabadell junt amb les 

AMPA i les escoles de la ciutat, us proposem un taller que vol posar en comú preguntes i 

respostes per donar pautes a les famílies  per tal d’educar i acompanyar els seus fills i filles en 

l’ús de tot allò que fan a través de la pantalla i que està connectat a Internet.  

Per venir-hi heu d’omplir la butlleta adjunta, indicant la relació familiar de l’adult amb 

l’alumne/a, la classe del nen o nena, un correu electrònic i/o telèfon de contacte. La butlleta 

l’heu de deixar a secretaria abans del dia 10 de febrer. També es pot realitzar la inscripció 

enviant un mail a l’adreça tandem.educacio@ajsabadell.cat 

Us hi esperem! 

Dies:  Dijous 16 i 23 de febrer, i 2 de març 
Hora:  de 18.00 a 19.30 
Lloc:      A l’Institut Ferran Casablancas (C/Mare de les Aigües, 2 de Sabadell)  
Preu:     gratuït 

 
  

Taller, Quina Educació Digital estem donant als nostres fills i filles? 

Nom de l’adult que assistirà: _____________________________________________________ 

Escola a la que assisteix el seu fill o filla _____________________________________________  

Curs que realitza els seu fill o filla__________________________________________________ 

Telèfon de contacte: ____________________________________________________________ 

Correu electrònic de contacte: __________________________________________________ 

Vol rebre informació municipal?               Sí*            No  

*D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal l’informem que les dades facilitades s’incorporaran al fitxer d’Educació, creat per l’Ajuntament de Sabadell 
amb adreça a Pl. Sant Roc, 1 08201 de Sabadell,  amb la finalitat de gestionar i fer difusió en temes de l’àmbit educatiu. 
No s’efectuarà cap cessió de les dades facilitades. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, 
oposició i cancel·lació, adreçant-se a qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament. 

 Sabadell, ......   de .........................de 2016 

Signatura, 

mailto:tandem.educacio@ajsabadell.cat

